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Aktuálnost a význam tématu

Autor  se  ve  své  práci  zaměřil  na  předpoklady pro  čtení,  které  jsou  v poslední  době  hodně  často 
zkoumány, a to jak u nás, tak ve světě. Našli bychom zejména poměrně hodně časopiseckých studií, řešící 
vývojovou  úroveň  dětí  na  počátku  školní  docházky a  následné  přístupy  k žákům  s nerovnoměrně 
rozvinutými schopnostmi pro rozvoj čtení, případně se tato tématika spojuje také s tzv. problémem prevence 
specifických poruch učení. Přitom bývá ale dáván význam spíše vývoji řeči a fonologickým dovednostem 
(vliv anglossaské literatury),  což mj.souvisí  s tzv.  fonologickým modelem dyslexie.  Lateralita  a zrakové 
funkce nejsou tím, co se dnes jeví tak zajímavým… O to je potřeba vyzdvihnout záměr autora zkoumat také 
aspekty čtení  z hlediska pravohemisférálních funkcí,  kterými  zrakové vnímání  i  lateralita  jsou.  V této 
oblasti se výzkum věnuje spíše problematice očních pohybů jakožto jednoho z prediktorů obtíží ve čtení a 
psaní. Pokud se pojednává o lateralitě, je to spíše z pohledu didaktického (např. metodika psaní leváků), než 
výzkumného.  

Cíle disertační práce a použité metody

Autor disertační práce se o danou problematiku zajímá dlouhodobě, je to znát ze záběru témat, která 
sleduje. Stanovuje si cíle postižení vztahů „mezi 1. řečí a lateralitou, 2. řečí a vizuomotorickou koordinací, 3. 
řečí a čtením, 4. lateralitou a čtením, 6. vizumotorickou kordinací a čtení“. Jedná se de facto o vzájemné 
propojení a fungování čtyř faktorů: řeči, laterality, čtení a vizuomotoriky, přičemž autor chce postihnout 
jednak aktuální stav ve vztahu k dříve uváděným nálezům a jednak vztah k jiným výzkumům. Stanovuje si 
čtyři základní hypotézy, které jsou kondenzací výše uvedených ukazatelů. 

Pro  své  zkoumání  vychází  autor  z metod  užívaných  v poradenské  praxi  k  diagnostice vývojové 
úrovně funkcí dítěte na konci předškolního věku, tj. těch, které se vztahují k uznávaným předpokladům 
pro čtení. I zde je znát zkušenost autora, který se dlouhodobě pohybuje jako speciální pedagog v poradenství. 
Sice vychází z diagnostických metod, které jsou poměrně často v současné době zpochybňovány z hlediska 
jejich zastaralosti/aktuálnosti  a následné validity,  nicméně nové nástroje zatím chybějí  a je  potřeba se o 
nějaké opřít. Autor na tuto skutečnost také ve své práci upozorňuje, zejména v souvislosti se Zkouškou čtení. 

Získaná  data  –  a  nebylo  jich  málo,  výzkumný  vzorek  činil  200  žáků  prvních  tříd  s vyváženým 
poměrem  chlapců  a  dívek  –  podrobuje  statistické  analýze,  kde  využívá  základních  postupů  popisné 
statistiky a testování hypotéz. To umožňuje pracovat s tvrzeními, která by vzhledem k početnosti žáků ve 
vzorku, mohla mít i obecnější charakter, pokud by se ovšem nejednalo pouze o žáky z jednoho města České 
republiky.  Nicméně  interpretace  výsledků  je  citlivá  a  pracuje  se  s rovinou  pravděpodobnostní,  nikoli 
zobecňující. 

Výsledky disertace, novost přístupu

Práce je tradičně  členěna na teoretickou a empirickou část a je z hlediska rozsahu práce z tohoto 
pohledu vyvážená. Zdá se ale mi, že autor „jde“, zejména v teoretické části disertační práce, do šířky. Není to 
chyba,  každý pisatel  upřednostňuje jiný přístup;  z mého pohledu se mi  jeví  některé pasáže za zbytečné, 
neboť nepřinášejí  nové  poznání,  nýbrž  spíše  rekapitulují  to,  co se  u  nás  k danému  tématu  publikovalo. 
Rozumím záměru autora na nikoho nezapomenout, přesto jsem trochu postrádala hlubší informace z hlediska 
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sledovaných předpokladů pro čtení, zejména ze zahraniční literatury, kde by se třeba i dostalo na polemiku 
ve vztahu k celkovému nastavení výzkumu v této oblasti (tj. řeč a fonologie vs. motorika a vizuomotorika 
vstupující do rozvoje čtení).

Výsledky  disertační  práce,  zejména  její  empirické  části,  přinášejí  zajímavé  údaje  v oblastech 
v současné době opomíjených (zejm.  lateralita  a vizumotorika).  Spíše  než pro vědecký posun konstatuji 
přínos pro současnou školskou praxi. 

Ukazuje se, že část žáků přichází do škol s logopedickými obtížemi, s lateralitou, která ještě v průběhu 
prvního roku školní docházky doznává změn,  s rozdíly mezi  chlapci  a dívkami,  které jsou dále zesíleny 
rozdíly ve vývojové úrovni dílčích funkcí.  Nálezy  potvrzují  deklarované přístupy současné didaktiky 
počátečního  čtení, která  počítá  s individualizací  a  diferenciací  výuky,  dává  důraz  na  respektování 
individuální  vývojové  úrovně  nastupujících  školáků  a  která  klade  mj.  i  velké  nároky  na  učitele  – 
elementaristy na počátku vzdělání,  a to jak ze strany jejich profesionality v oblasti  uplatňování výukové 
metody, tak ze strany potřeby diagnostických a intervenčních dovedností v oblasti předpokladů pro čtení.  

Celkově  chápu  práci  jako  další  kamínek  do  mozaiky  stále  sílících  odborných  hlasů  pro  větší 
uplatňování  preventivního  modelu  péče  o  děti  s problémy  ve  čtení  a  psaní  na  počátku  jejich 
vzdělávání, názoru, který se u nás v posledních 10 letech hodně rozšiřuje.

Celkové zhodnocení

Autor  splnil  cíle  disertační  práce,  splňuje  podmínky  kladené  na  disertační  řízení.  Doložil 
dovednosti  pracovat s odbornou literaturou, realizovat a zhodnotil  empirické šetření,  s poměrně s velkou 
pracností statistického zpracování. Práce je prosta formálních nedostatků. Doporučuji ji proto k obhajobě. 

Prosím o zodpovězení dotazů: 

1) Jak pracoval autor v oblasti laterality a motoriky s vyhledáváním zahraničních zdrojů? Našla jsem jen 
několik málo odkazů na zahraniční literaturu. Je to spíš důsledkem toho, že se v současné době tolik 
toto téma nezkoumá? (Z hlediska řeči a fonologie je čerpáno ze zahraničních zdrojů více.)

2) Jak by mohla do tohoto tématu vstoupit  metoda genetického čtení? Proč byli  vybráni  všichni žáci 
pouze  z metody  analyticko-syntetické?  Byl  to  záměr  autora,  navazující  na  nějakou  výzkumnou 
koncepci (pak by mělo být vysvětleno), organizační nutnost či důsledek praxe v jednom městě? 

3) Mohlo by se stát, že některé vztahy mezi sledovanými ukazateli by nemusely mít celostátní platnost? 
Ve kterých zkoumaných vztazích by autor mohl očekávat rozdílné výsledky? 

4) Upozorňuji autora na prohřešek, jak pracuje s bibliografickými odkazy u sborníků. 

5) Jak bude autor s výsledky práce v budoucnu nakládat? 

PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., oponentka práce

V Praze dne 4.10.2010
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